Börje Sportklubb årsredovisning 2017

ÅRSREDOVISNING
2017-01-01—2017-12-31

för

Börje Sportklubb
Organisationsnummer 817601-6270

Underlag för diskussion och beslut på årsmötet 2018-03-18

Innehåll

Sida

Verksamhetsberättelser
Resultaträkning
Balansräkning
Tilläggsupplysningar (noter)

1
10
11
12

1 (14)

Börje Sportklubb årsredovisning 2017

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhetsberättelser
Huvudstyrelsen
Vi har fått erbjudande och bjudit in representant från kommunen som har presenterat bidrags
förfarande för ungdoms verksamhet som vi bedriver. Alla sektioner och huvudstyrelses
representanter blev inbjudna att delta. En trevlig sittning som ger oss mer inblick i hur vi ska
kunna söka stöd.
Vi har återigen haft kontakt med kommunen och framfört våra önskemål om att kunna ha och
bedriva en hall för vår verksamhet och andras.
Vi har velat få in mer sponsorer och det har vi fått men fler hade vi räknat med i kalkylen.
Under året har vi fått vissa bidrag så vi har investerat i fin utrustning så vi kan preparera
skidspår m.m. på Fjälliden. Utrustning kan även utnyttjas till annat och även användas vid
idrottsgården, skolan m.m. vid behov.
Vi har även kunnat ha kvar personal på 50 % som sköter Fjälliden, planer, motionsspår och
våra byggnader m.m. som är oss mycket behjälpligt.
Motionsspåret har fått, efter gått samarbete med kommunen, ny belysning som gett oss
driftsäkrare och miljövänligare anläggning.
Huvudstyrelsens särskilda mål för 2018:
•
•
•
•
•

Ungdomsverksamheten vi bedriver ska vara säker och trygg och det ska vi från
huvudstyrelsen bidra med på olika sett så det blir ännu bättre.
Att vi ska kunna ha ett tryggare och tillgängligare Fjälliden för oss alla i Börje med
omnejd.
Vi ska kunna ge våra sektioner och andra utövare ett Fjälliden som ska vara attraktivt
för många olika utövare.
Vi hoppas på att våra bidrags ansökningar ska ge resultat så vi kan investera i det vi
planerat under året.
Vi ska försöka få vår fina yta där ridsektionen bedriver sin verksamhet att utnyttjad av
flera verksamheter.

/Patrik Eklund, Ordförande i Börje SK
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Fotboll
Året har bestått av blandade resultat. Vi hade som mål att föryngra laget, vilket vi även
lyckades med, för första gången på många år kunde fotbollssektionen erhålla LOK-stöd.
Tyvärr så fullföljde inte alla nyförvärv säsongen och under sommaren hade vi återigen stor
spelarbrist. Detta medförde att både A- och B-laget hamnade i mitten av sina tabeller.
Resultatmässigt var istället Upplandscupen en succé, en hedersam andraplats är vi alla stolta
över. Detta kan förklaras av att cupen spelas tidigt på våren och sent på hösten, då alla spelare
var tillgängliga.
Med anledning av spelarbristen beslutade sektionen att inte anmäla något B-lag 2018. Som
underlag för beslutet hade alla 40 spelare som på något vis deltog 2017 möjlighet att svara på
en enkät vars resultat var tydligt.
Av sektionens övriga engagemang genomfördes enbart Ekebyboda. På grund av dåligt väder
var försäljningen sämre än på många år. Både Byalagsturneringen och träningslägret i
Östhammar fick i år ställas in på grund av ett för dåligt intresse. Sektionen har inga planer på
att genomföra var sig Byalagsturneringen eller träningslägret i Östhammar 2018.
Ett dåligt Ekebyboda, men även färre sålda rabatthäften och mindre reklamintäkter än
budgeterat medför att sektionen går med förlust 2017. Även om sektionen fortfarande har
likvida medel kommer deltagaravgiften att höjas något under 2018 samtidigt som utgifterna
kommer minska i och med att inget B-lag är anmält. Därmed räknar vi med ett nollresultat
även vid ett sämre resultat på Ekebyboda 2018.
Staben 2017 var: Linus di Zazzo (ordförande), Mattias Lindqvist (kassör) samt Peter
Hellberg, Anders Olsson och Oskar Karlsson (styrelseledamöter). Tränare var spelaren Filip
Thelin. Lars-Erik Andersson, Peter Sundberg, Thomas Remnefalk, Magnus Lindgren och
Oskar Nilsson ska som vanligt ha tack för sitt fina arbete med att på olika sätt få in pengar till
sektionen.
Mål 2018
Föryngra laget, gärna med lokal förankring. Ha roligt och umgås mycket. Genomföra div 5
och Ekebyboda
/Linus di Zazzo, ordförande fotboll
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Ungdomsfotboll
Verksamhetsåret 2017 började med att en ny ordförande valdes och tillsattes, Robert Auer.
För övrigt har styrelsen för ungdomssektionen bestått av Magnus Forslund, kassör, samt
Jennie Zetterberg, sekreterare och kioskansvarig. Robert Auer fortsatte även som domare- och
materialansvarig. Catharina Strömstedt fanns med som ledamot under årets första halva, för
att underlätta övergången till ny ordförande. I juni tackades Catharina Strömstedt av, efter
många år som medlem av UFOs styrelse. Hon har varit ansvarig i princip alla olika områden
någon gång, under alla dessa år.
Sektionen har haft tio styrelsemöten, varav ett möte var ett budgetmöte, och tre ledarmöten.
Till ledarmötena har samtliga tränare och lagföräldrar bjudits in. Innehållet på styrelsemötena
och ledarmötena har framför allt handlat om planering av säsongen, på första halvårets möten
och utvärdering av verksamheten, på andra halvårets möten. På styrelsens budgetmöte togs ett
budgetförslag för 2018 fram. Dessutom har styrelsen haft ett uppstartsmöte för föräldrar till
barn födda 2011.
BSK:s ungdomslag 2017 har varit åtta stycken; P 0304, F 04, F 060708, P 060708, PF 09, PF
10 samt uppstart för PF 11. Även detta år har F 0102 varit ett kombinationslag med UIF. Fem
lag har spelat seriespel; F 0102, P 0304, F 04, F 060708 och P 0708. PF 09 har spelat 5manna och haft sammandrag på Fjälliden, samma dag som Fotbollens dag. PF 10 har haft
träning en gång i veckan och spelat någon internmatch.
I början av maj arrangerades en domarutbildning för 5-manna-spel här i Börje. Samtliga av
våra ungdomsdomare, vilket 2017 var sex stycken, deltog i utbildningen. Två av dessa
domare deltog dessutom i utbildning för 9-11-manna-spel.
Midsommarveckan, måndag-torsdag, arrangerades Fotbollsskolan, för 20:e året i rad i denna
form. Nya huvudledare för året var Andreas Strömstedt och Oskar Holmström. De ansvarade
för hela veckan. Övriga ledare höll i aktiviteterna och träningarna för de 78 barn som deltog.
Precis som tidigare år träffades ledarna under våren för utbildning och planering av
Fotbollsskolan. Det blev en lyckad vecka.
Så när midsommarafton kom gjorde vi som de två tidigare åren, vi engagerade några
ungdomar som skötte det mesta för sektionens del. Några föräldrar hjälpte också till.
Ungdomsfotbollssektionen stod för kiosken och en lek-gren.
Fotbollens dag arrangerades söndag den 27 augusti. Vädret var bra och det spelades 15
matcher under dagen. PF 09 hade sitt sammandrag på hemmaplan och det var många lag som
deltog. Förutom kioskens vanliga utbud såldes grillade hamburgare och lotter. Godisregnet
var också kvar. Alla föräldrar ställer upp och hjälper till med allt som behövs denna dag. Det
är vi mycket glada för.
Den 1 oktober bjöd Ungdomsfotbollen, på Petra Hemlins initiativ, in föräldrar att delta i en
städdag på Fjälliden. Fjälliden sköts mycket bra, men ibland behövs ett handtag till sådant
som man vanligtvis inte hinner med. Det kom 6-8 st. föräldrar som hjälptes åt att grovstäda i
kiosken, röja sly och rensa i grusgångar. Dessutom fick två omklädningsrum med tillhörande
dusch, toalett och förråd sig en rejäl uppfräschning. Förhoppningsvis blir dessa städdagar ett
återkommande inslag.
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Verksamheten i kiosken har gått relativt smidigt i år. Vi har sluppit onödiga inbrott, men
istället valde glassfrysen att lägga av mitt i sommaren, vilket gav lite extra utgifter. Dock har
kiosken gått med vinst och intäkterna finansierar domararvodena och en del andra utgifter.
Verksamheten har som vanligt skötts av föräldrarna till aktiva barn. Kristina Domeika har
fördelat veckorna mellan lagen och därefter har lagföräldrarna fördelat arbetspassen i kiosken.
Kiosken har varit öppen på alla matcher, samt onsdagar under försäsongen. Inköp har skötts
av Jennie Zetterberg
Vi har många duktiga och engagerade ledare i ungdomsfotbollen, som vi gärna
uppmärksammar och tackar. I år visade vi vår tacksamhet genom att bjuda in till en
fotbollsresa. Den 9 juni åkte en buss med de ledare och andra ansvariga som kunde, till
Friends Arena för att titta på matchen mellan Sverige och Frankrike. Det var en trevlig och
uppskattad resa redan innan det sista målet. Men då våra platser var precis bakom Frankrikes
mål i andra halvlek höjdes stämningen ganska rejält i slutet av matchen!
Tyvärr avslutar vi verksamhetsåret 2017 med att några av våra lag slutar. Det gäller lagen
P0304, F 0102 och F 04. Det finns flera olika anledningar, men framför allt handlar det om att
ju äldre barnen blir, desto större behöver lagen vara. Samtidigt lockar andra intressen, och en
del väljer andra saker än fotboll i första hand. Dock är det så, att alla spelare som önskade
fortsätta har blivit mottagna av andra klubbar. För pojkarnas del rör det sig främst om
Bälinge, och för tjejernas del GUSK och UIF. Kanske finns det ändå möjlighet för BSK att i
framtiden ha underlag för dam- och herrlag, då många fortsätter spela fotboll, och det kommer
en dag då laget inte delas in baserat på vilket årtal spelarna är födda.

Verksamhetsbeskrivning 2018
Vi vill vara en sektion där social gemenskap kan gå hand i hand med idrottsliga prestationer.
Värdegrund
I vår förening värdesätter vi glädje och gemenskap, delaktighet och allas rätt att vara med och
spela fotboll, och ett rent spel. Alla deltagare, spelare, ledare, funktionärer deltar och bidrar
till att utveckla klubben och spelandet.
Vision
Alla barn och ungdomar i Börje med omnejd ska ges chansen att spela fotboll. Fotbollen ska
vara rolig och utvecklande, oavsett ålder och kunskapsnivå.
Syfte
• att bedriva en fotbollsverksamhet i en positiv anda som stärker såväl individens som
gruppens utveckling
• att medvetet arbeta för att stärka samarbete mellan individer och mellan lag där vi
lägger särskild vikt vid att visa respekt och hänsyn
• att erbjuda regelbunden träning under ett ledarskap präglat av engagemang och
kompetens för att ge våra ungdomar möjlighet att utvecklas som fotbollsspelare
Verksamhetsområde
Att bedriva fotbollsverksamhet för barn och ungdomar
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Mål 2018
• att fotbollsverksamheten med barn och ungdomar bygger en grund för fortsatt
fotbollsintresse
• att anordna och genomföra en fotbollsskola för 7-12-åringar
• att anordna en fotbollens dag för alla ungdomslag
• att rekrytera och utbilda ungdomsdomare
• att rekrytera och utbilda ungdomar som kan fungera som ledare i fotbollsskolan och
den övriga verksamheten
• att våra ledare utbildar sig enligt UFF:s utbildningsplan
• att fortsätta arbetet med att implementera spelarutbildningsplanen
• att samarbeta med övriga sektioner i klubben
/ Jennie Zetterberg, sekreterare ungdomsfotbollssektionen

Ridning
Ridsektionens styrelse har bestått av Jenny Jansson (ordförande) och Stina Andersson
(kassör). Ridbanan har under året hyrts ut ett antal gånger till Celeres Nordica som haft
träningar där. Vi har lånat ut ridbanan till olika aktiviteter
Det finns några ryttare som har hyrt ridbanan under året.
Den stora ridbanan användes till parkering.
Även i år tog vi ett beslut att inte arrangera KM i hoppning och dressyr för att det finns lite
intresse.
Mål för 2018
•
•
•

Hyra ut ridbanan.
Lägga på nytt material på ridbanan
Hyra ut ridbanan till andra aktiviteter

/ Jenny Jansson, ordförande ridsektionen
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Tennis
Banorna blev liksom senaste åren klara tidigt dvs sista veckan i april och stängdes sista
veckan i september. Även i år har det arbetats hårt för att få fram förstklassiga banor. Trots
ökad konkurrens om utebanor i Uppsala, har vi dock klarat av konkurrensen bra.
Webbetällningssystemet fungerade bra och har blivit ännu mer känt. Genom detta kan
spelarna både boka och betala. En hel del material har köps in p.g.a. av nedslitning bl.a. nya
nät och borstar.
Tennisskolan har återigen bedrivits och varit lyckosam. Ca 20 deltagare har tränat på fredagar
och med stor entusiasm. Ledaren har också genomgått tränarutbildning under året.
Två sektionsmöten har ägt rum som mest handlat om planeringen av det praktiska arbetet
inför kommande säsong och uppföljningen.
I sektionen har ingått Ove Bergvall, Jörg Schubert, Staffan Jacobsson, Joakim Karlsson,
Daniel Wennberg och Finn Eldröd.
/ Finn Elsrud, ordförande tennissektionen

Bordtennis
Seniorpingisen hyr idrottsgården tisdag och torsdagskvällar. Vi är tio stycken aktiva och
licensierade spelare. Under säsongen 2016/2017 spelade vi med A-laget i division 4 och Blaget i division 6.Seriespelet slutade med att A-laget åkte ur serien efter kvalspel(och
maximalt oflyt)men att B-laget vann sin serie och gick upp till div 5.
Under nuvarande säsong spelar vi alltså med två Börjelag i samma div 5-serie. Det har ställt
till med lite problem i och med att vi inte kan växla spelare mellan lagen. Reglerna säger att
det inte är tillåtet för en spelare att representera olika lag i samma serie under en säsong.
Seriespelet börjar gå mot slutet för säsongen 2017/2018 och i skrivande stund talar mycket för
A-laget tar steget upp till div 4 igen och att B-laget spelar i division 6 nästa säsong vilket
kommer att göra det lättare att ha spelare tillgängliga till alla matcher nästa säsong.
Serier och resultat i all ära men vi ”pingisgubbar” är mellan 35 och 70+ år som gillar
bordtennis som en rolig motionsform. Vi startar upp träningen i början av september och om
någon ung eller gammal är sugen att damma av sitt racket är ni välkomna att börja spela med
oss.
Ungdomspingisen kom igång med sin träning på söndagskvällar efter jul under ledning av
Johan Stenberg och Maia Marcus och kommer att hålla på till slutet av Mars. Ambitionen är
att vi ska starta ungdomspingisen till hösten igen och vi välkomnar nya killar och tjejer som
vill prova på att spela pingis.
/ Rickard Cederholm, bordtennissektionen
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Motion
Motionssektionens styrelse har bestått av Linda Hjelmstedt, Christina Cedervind, Karin
Hahlin-Ohlström, Susanne Gustafsson och Linda Danielsson. Under verksamhetsåret har det
hållits 4 protokollförda sektionsmöten och ett antal planeringsmöten.
Målet är att stimulera fler att motionera och utnyttja de aktiviteter som erbjuds.
Motionssektionen anser att vi erbjuder, anordnar och inbjuder till flertalet aktiviteter, så målet
anses uppfyllt.
Nybyloppet: Tyvärr blev vi tvungna att ställa in årets lopp på grund av snöbrist.
Svettisgympan: Har genomförts både på våren samt hösten med 11 tillfällen vardera termin.
Tid och plats: Idrottsgården, onsdagar kl. 19.30-20.30. Fortsätter med samma upplägg under
2018. Blev även ute-gympa vid Fjälliden 3 gånger under försommaren.
Cykelträning: Cykelträningen har utförts vår, sommar och höst på tisdagar. Vi har haft MTB
cyklister och några landsvägs cyklister. Inför 2018 planeras cykelträning att utföras som
tidigare år på tisdagar med MTB, landsväg och ev. några ungdomsträningstillfällen.
Cykelgänget hade även en trevlig avslutningskväll på lokal i Uppsala stad.
Börje-Ruset: Genomfördes den 11 juni 2017 med cirka 60 deltagare. Nytt för i år var att
längden på banan var nedminskad men istället fler hinder att tag sig över/under/förbi vilka var
utplacerade på fotbollsplanerna.
Ute-Yoga: Erbjöds vid Fjälliden under perioden 21 juni till 16 augusti kl. 17.30 med ledare
Charlotta Bengtson. En mycket uppskattat aktivitet vilket lockade många.
Kyrksvängen: Arrangerades den 27 augusti med cirka 120 deltagare uppdelade i klasserna 10,
5, 3 och 1,5 km. Sedvanligt fika bjöds av Bälingebygdens församling, vilket alltid är mycket
uppskattat från alla deltagare.
Motionsdansen: Dansar vidare i Idrottsgården på söndagarna. Flertal dansare med varierad
ålder. Deltagarna ansvarar själva för ledarskapet.
Fler roliga aktiviteter kommer att erbjudas inom sinom tid
STORT Tack till alla entusiastiska deltagare i våra erbjudna aktiviteter. Tack även nära och
kära som ställt upp i alla väder som funktionärer & ”Allt-i-Allo”
/Linda Danielsson, ordförande motionssektionen
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Medlemmar
De senare årens glädjande trend med ett ökande medlemsantal fortsatte under 2017 och
klubben hade under året 798 medlemmar 19 fler än föregående år. Uppgifterna är hämtade
från medlemsregistret i IdrottOnLine över antalet betalande medlemmar. Fördelning på kön
och åldersgrupp visas i nedanstående tabell som även visar utvecklingen av medlemsantalet
Åldersgrupp

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Flickor

0-6 år

21

23

10

7

13

9

14

18

Pojkar

0-6 år

9

16

17

18

23

21

18

12

Flickor

7-12 år

45

39

53

60

60

65

52

48

Pojkar

7-12 år

47

41

47

49

56

59

58

58

Flickor

13-20 år

52

37

52

45

54

53

69

69

Pojkar

13-20 år

58

48

60

53

48

62

83

80

Kvinnor

> 20 år

197

171

227

215

206

274

215

209

Män

> 20 år

236

216

271

263

268

206

270

304

665

591

737

710

728

749

779

798

Totalt

EKONOMISKT RESULTAT OCH STÄLLNING
Klubbens ekonomiska resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor. Tillämpade
redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige.
Börje Sportklubb tillämpar bokföringslagen.

Styrelsen föreslår att årets resultat överföres i ny räkning.
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2016

2017

221 224
39 800
42 016
108 975
87 100
5 000
331 560
44 900
68 102

223 614
15 000
46 273
121 260
85 235
11 000
276 383
43 600
83 361

Summa intäkter

948 677

905 726

Kostnader
Verksamhetskostnader
Lotterier/Midsommarfest mm
Försäljningskostnader
Klubbnytt/Klubbtidning
Fjälliden
Övriga kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

229 352
14 741
104 352
29 730
246 285
93 079
151 631
50 550

365 451
11 056
69 758
28 856
117 140
114 726
190 208
53 350

Summa kostnader

919 720

950 545

Verksamhetens resultat

28 957

-44 819

Resultat från finansiella poster
Finansiella kostnader och
intäkter
Avsättning reparationsfond

-6 188

-7 475

0

0

Årets resultat

22 769

-52 294

RESULTATRÄKNING
Intäkter
Verksamhetsintäkter
Reklamintäkter
Lotterier/Midsommarfest mm
Försäljningsintäkter
Medlemsavgifter
Klubbnytt/Klubbtidning
Bidrag
Fjälliden uthyrning
Övriga intäkter

Not

1
2
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Not

2016-12-31

2017-12-31

3
4

214 176
85 803

188 057
72 572

Finansiella anläggningstillgångar
Obligationsfond Robur
Summa anläggningstillgångar

129 209
429 188

129 059
389 688

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

0
12 278
31 067
511 401
554 746

0
12 278
23 988
513 235
549 501

SUMMA TILLGÅNGAR

983 934

939 189

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

674 867
22 769
697 636

697 636
-52 294
645 342

140 479

140 479

50 317
60 000
35 502

40 005
68 000
45 363

Summa skulder

286 298

293 847

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

983 934

939 189

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Markanläggning
Inventarier

5

6

Långfristiga skulder
Avsättning reparationsfond
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Ändamålsbestämda medel
Övriga kortfristiga skulder
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Not 1 Bidrag
Kommunala aktivitetsbidrag
Driftsstöd
Medlemsstöd och kvalitetspoäng
Skötselbidrag elljusspår
Statliga bidrag
Övriga bidrag
Summa:

2016-12-31
62 324
99 575
16 006
36 000
72 914
44 741
331 560

2017-12-31
65 793
90 086
16 169
36 000
45 194
23 141
276 383

24 127
43 975
68 102

29 539
53 822
83 361

490 565
52 144
0
542 709

542 709
0
0
542 709

-302 414
0
-26 119
-328 533
214 176

-328 533
0
-26 119
-354 652
188 057

338 158
27 500
0
365 658

365 658
14 000
0
379 658

-255 424
0
-24 431
-279 855
85 803

-279 855
0
-27 231
-307 086
72 572

0
31 067
31 067

0
23 988
23 988

Not 2 Övriga intäkter
Utförda arbeten inkl material
Övriga ersättningar och intäkter
Summa:
Not 3 Markanläggning
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Bokfört värde
Not 4 Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Bokfört värde
Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Summa:
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Not 6 Eget kapital och fördelning av årets resultat
Sektion
Ingående balans
Årets resultat
2016-01-01
Huvudstyrelsen
-64 096
Fotboll
-26 838
Ungdomsfotboll
5 519
Bordtennis
-5 474
Ridning
443
Tennis
22 640
Motion
15 512
Summa:

697 636

-52 294

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
2016-12-31
Semesterlöneskuld
9 758
Upplupna löner
0
Övriga poster
40 559
Summa:
50 317
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Utgående balans
2016-12-31

645 342

2017-12-31
19 777
0
20 228
40 005
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Styrelsen för Börje Sportklubb
Börje 2018-03-12

Patrik Eklund, ordförande

Alf Gustavsson, kassör

Stina Andersson sekreterare

Johan Hedman, ledamot

Linda Danielsson, ledamot

Linus di Zazzo, ledamot

Robert Auer, ledamot

Jenny Jansson, suppleant
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